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1. Overzicht 
 
Dit is het jaarverslag van de wijkvereniging het Benoordenhout over 2021.  
Ondanks de uitdagingen van Corona heeft de wijkvereniging aan haar tweeledige doelstelling weten 
te voldoen. De twee doelstellingen zijn: het opkomen voor het belang van de wijk als geheel en het 
verhogen van verbinding in de wijk.  
Het aantal onderwerpen en projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO), waar de 
commissie RO zich over buigt, is blijven stijgen en Corona heeft daar praktisch geen invloed op 
gehad. Voor wat betreft de tweede doelstelling van de wijkvereniging: het bewerkstelligen van meer 
verbinding in de wijk is geïnvesteerd in de relatie met stadsdeel Haagse Hout en gemeente teneinde 
het bewustzijn daar te verhogen dat ook in het Benoordenhout sprake is van sociale problematiek.  
Door de maatregelen die door de coronapandemie gelden zijn niet alle evenementen zoals gepland 
uitgevoerd, maar er waren wel alternatieven. 
De samenwerking met stadsdeel Haagse Hout en gemeente Den Haag heeft zich weinig 
aangetrokken van de pandemie en is geïntensiveerd op alle gebieden.  
De site van de wijkvereniging was aan vernieuwing toe en dat is met succes gerealiseerd. Het 
wijkblad heeft het hele jaar door hoge kwaliteit voor wat betreft vormgeving en inhoud laten zien.  
De discussie rond de toekomst van het Benoordenhuis is in de ALV van november 2020 afgerond en 
de huur is als gevolg daarvan opgezegd per 1 januari 2022. Helaas kan niet onvermeld blijven het 
plotselinge overlijden van Bart Weijman. We waren zeer geschokt door zijn overlijden, en we missen 
Bart op meerdere fronten, zoals zijn poging het wijkcentrum nieuw leven in de blazen. 
 
Dit jaarverslag heeft de volgende verdeling: 

• Activiteiten: welke activiteiten heeft de wijkvereniging ontplooid als gevolg van de twee 
statutaire doelstellingen; de belangenbehartiging van de wijk als geheel en het bevorderen 
van de verbinding in de wijk? 

• Organisatie: welke activiteiten hebben betrekking op de organisatie van de wijkvereniging 
zelf? 

• Financiële verantwoording: hoe zijn de aan de wijkvereniging toevertrouwde middelen 
gebruikt? 
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2. Onze activiteiten 
 
In dit hoofdstuk belichten we onze activiteiten aan de hand van de volgende portefeuilles: 

- 2.1 Leefomgeving 
- 2.2 Jongeren, Ouderen, Expats en Cultuur 
- 2.3 Communicatie 

 

2.1 Leefomgeving 

De portefeuille Leefomgeving bestaat uit een commissie Ruimtelijk Ordening en een werkgroep 
Groen. Het werkterrein van de commissie Ruimtelijk Ordening is omvangrijk, maar houdt zich vooral 
bezig met transformaties (van gebouwen en terreinen), verkeer en (openbaar) vervoer, 
duurzaamheid en groen. De heren Tetteroo en de Meester zijn in 2021 toegetreden als lid van de 
commissie Ruimtelijke Ordening. De Commissie telt nu negen leden. 
  
De werkgroep Groen zet zich in voor behoud van het groene karakter van onze wijk, zoals dat tot 
uitdrukking komt in de parken, de laan- en straatbomen en de plantsoenen. De heren Kooij en 
Zeilstra zijn in 2020 toegetreden tot de werkgroep. De werkgroep telt vijf vrijwilligers. 
  

2.1.1 Transformaties  
  
In 2021 speelden diverse transformaties (van gebouwen en terreinen) in onze wijk. De belangrijkste 
projecten, alle met een lange looptijd, zijn de mogelijk andere invulling van het Bronovo-terrein, de 
nieuwbouwplannen op het ANWB-terrein, de herontwikkeling van het Willem Royaardsplein en de 
renovatie en nieuwbouw van het Shell-hoofdkantoor.  

Bronovo en onze toekomstige gezondheidszorg 
Het Bronovo-dossier behelst meer dan de transformatie van een terrein. Het gaat over de 
toekomstige gezondheidzorg in Den Haag en de regio. Eind 2018 heeft Haaglanden Medisch 
Centrum (HMC) aangekondigd het Bronovo-ziekenhuis in 2024 te sluiten, hoewel tijdens de 
verbouwing het HMC-Westeinde minimaal 10 jaar veel minder capaciteit heeft.  
In 2021 is de Wijkvereniging na twee open brieven in gesprek gekomen met de wethouder 
volksgezondheid en de Raad van Bestuur van het HMC. Dat heeft geleid tot demografisch toekomst 
onderzoek van Den Haag en de randgemeenten aan de noordoostzijde. Het is duidelijk, dat met b.v. 
de groei met 100.000 inwoners, de sterke vergrijzing en de toenemend slechte bereikbaarheid van 
het HMC-Westeinde bij de plannen geen rekening is gehouden. De wijkvereniging zet haar actie 
voor een goede gezondheidszorg in de toekomst voort. 
  
ANWB 
Zoals eenieder bekend zijn er op de huidige ANWB locatie Woon ontwikkelingsplannen. De 
ontwikkelaar heeft de ontwerpen getoond op een website, www.residentieparkzicht.nl . 
Tezamen met de wijkbewoners “Clingendael” is de commissie Ruimtelijke Ordening van de 
Wijkvereniging in gesprek met zowel de ANWB, de ontwikkelaar ABB Bouwgroep en de Gemeenten 
Wassenaar en Den Haag.  
De gezamenlijke bezwaren zijn dat de plannen te massaal zijn – ca 450 appartementen – 
en dat de bouwhoogte van ca 25 naar 48 meter stijgt. Tevens zijn er andere bezwaren voor onze 
wijk (verkeer en vervoer, de huidige voorzieningen als sport, scholen en winkels). De locatie ligt op 
het grondgebied van de Gemeente Wassenaar maar de (verkeer)overlast is voor onze gemeente en 
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de wijk. Om de gevolgen beter in beeld te krijgen hebben we de gemeente verzocht om een 
LeefEffectRapportage (LER) op te stellen, maar dat is vooralsnog niet gehonoreerd. 
Wij streven ernaar om met bovengenoemde partijen een oplossing te vinden om een  
zodanig plan overeen te komen wat de wijk maar zeker ons park “Clingendael” kan dragen. 
Met andere woorden, een passende woonontwikkeling is zeer welkom. 
Recent is door de Gemeente Raad van Den Haag besloten om de nieuwbouw voor de  
ANWB op de huidige locatie van het Koninklijke Conservatorium te vestigen. 
Wij zullen u van de voortgang op de hoogte houden.  

Willem Royaardsplein (winkelcentrum Duinzigt) 
De herontwikkeling van het winkelcentrum Duinzigt en het Willem Royaardsplein laten vanwege de 
COVID-19 pandemie en juridische procedure op de (in 2020) verleende milieu-/stikstofvergunning 
langer op zich wachten. 
  
Eind 2020 heeft de gemeente een concept ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van 
het Willem Royaardsplein gepubliceerd en de wijkvereniging verzocht om daar informeel op te 
reageren om eventuele vragen voor aanvang van de formele procedure weg te kunnen nemen. De 
wijkvereniging heeft de punten die voor wijkgenoten van belang zijn ingebracht, waaronder: geen 
tweede grote supermarkt (in lijn met de aangenomen motie in 2017), zorgen over toekomstige 
verkeersstromen en parkeerdruk, risico op bodemverzakkingen door aanleg van parkeergarage en 
behoud en vervanging van groen/bomen. 
  
De doorlooptijd van de procedure is aanzienlijk langer gebleken dan verwacht, en dat kwam vooral 
omdat de ontwikkelaar geen grote haast leek te maken met de bouwplannen en de 
onderhandelingen met de huidige huurders eerst wil afronden. Er lijkt nu wel meer schot in de zaak 
te komen. We blijven de situatie uiteraard nauw volgen.  

Shell campus  
De herontwikkeling van het Shell-hoofdkantoor op de Carel van Bylandtlaan omvat de restauratie 
van het monumentale pand (C30), onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan twee panden en 
vervangende nieuwbouw van het kantoorgebouw aan de Carel van Byandtlaan 23 (C23). De 
werkzaamheden aan het monumentale pand zijn vrijwel afgerond in 2021. 
  
De nieuwbouwplannen zijn vanwege de uitbraak van de COVID-19 pandemie getemporiseerd. Het 
recente besluit om het hoofdkantoor naar London te verplaatsen betekent ook een herbezinning op 
welke functies en onderdelen nog in Den Haag blijven. De wijkvereniging blijft deelnemen aan de 
klankbordgroep om in overleg met Shell de ontwikkeling te volgen en zo mogelijk bij te sturen.  
  

 
2.1.2 Verkeer en openbaar vervoer  
 
Openbaar Vervoer 
Ook in 2021 hebben wij ons sterk gemaakt voor het verbeteren van het Openbaar Vervoer in onze 
wijk. Dat is niet zo gek omdat onze wijk als enige Haagse wijk geen rechtstreekse verbinding heeft 
met het centrum van Den Haag, maar ook twee buurten in onze wijk (Uilennest en Hoytemastraat 
en omgeving) door het wegvallen van buslijn 18 (in december 2018) geen toegang meer hebben tot 
regulier Openbaar Vervoer. 
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In 2021 is met steun van de ombudsman de samenwerking met de gemeente en MRDH verbeterd, 
zodat in gezamenlijkheid gezocht kon worden naar een passende oplossing voor de opheffing van 
buslijn 18. De wijkvereniging heeft bij de nadere uitwerking van de plannen ROVER, wijkgenoten en 
organisaties uit de twee buurten betrokken. Dat heeft geresulteerd in een voorstel voor een pilot 
van drie jaar met innovatief vraaggericht OV. De gemeente heeft geld gereserveerd voor deze pilot, 
waarbij met een achtpersoonsbusje een snelle verbinding wordt geboden naar vaste plekken binnen 
en buiten de wijk, zoals winkels, het centrum en OV-knooppunten om de reis voort te zetten. De 
proef zal naar verwachting in de loop van 2022 starten. 
 
Verkeer 
Den Haag kent de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland, en heeft daarbij verschillende 
trekkers voor bezoekers van buiten zoals de internationale bedrijven en instellingen maar ook het 
strand. Naast de voordelen van bereikbaarheid, kennen we daardoor ook het aspect van overlast 
vanwege (doorgaand) verkeer. De ervaren overlast is veelomvattend en gaat vaak om zeer lokale 
meldingen. Insteek van de wijkvereniging is dat wijkgenoten eerst zelf de melding doen bij de 
gemeente. Als ze daar niet verder komen, dan neemt de wijkvereniging de melding mee in haar 
reguliere overleg met de gemeente. 
Snelheidsbeperking staat hoog op ons lijstje, maar helaas is ook afgelopen jaar geconstateerd dat 
veel overtredingen plaatsvinden met zelfs ernstige ongevallen tot gevolg. Lokale actiecomités 
hebben met name voor de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan de gemeente gemaand 
tot snelheidsbeperkende maatregelen. In ons overleg met de gemeente hebben wij ook 
aangedrongen op het verbeteren en veiliger maken van de oversteekmogelijkheden, en het 
terugbrengen van vier naar twee rijbanen. De gemeente start een onderzoek op om de effecten ook 
in breder verband in kaart te brengen. We blijven ook in 2022 hier druk op zetten. 
Daarnaast wordt stapsgewijs een herinrichting ingevoerd van diverse wegen, waarbij de inrichting 
wordt afgestemd op een maximum snelheid van 30 km/u. 
Tenslotte speelt de overlast van het parkeren in de wijk. Eind 2021 heeft de gemeente een 
draagvlakonderzoek opgestart in Duinzicht, en ook aan de wijkvereniging gevraagd om een 
standpunt over betaald parkeren. We hebben hierop aangegeven dat we niet namens alle bewoners 
van de wijk kunnen spreken, en dat er diverse meningen zijn over een uitbreiding van het 
parkeerregime. Vanuit dat oogpunt hebben we geen standpunt ingenomen, en is de besluitvorming 
van de gemeente via de resultaten van het draagvlakonderzoek verlopen. 
 
  

2.1.3. Duurzaamheid en werkgroep Groen  

Duurzaamheid 
De energietransitie is de grootste uitdaging waar we de komende jaren samen voor staan. Samen 
met Stichting DuurSaam Benoordenhout zet de wijkvereniging zich in om voor het Benoordenhout 
inzichtelijk te maken welke mogelijkheden we op de korte en de lange termijn hebben om over te 
stappen op duurzame energiebronnen, en om bewoners te helpen om onze huizen voor te bereiden 
op een duurzame toekomst. 
In 2021 hebben we onze bijdrage en inzet uitgebouwd langs 3 lijnen. 1) We helpen huiseigenaren en 
VVEs met advies op maat. Dit doen we met onze Energiecoaches en we organiseren een jaarlijkse 
inkoop van zonnepanelen. 2) We volgen de landelijke, provinciale en gemeenteontwikkelingen op 
de voet, we houden in de gaten welke technologie beschikbaar komt, en we verzorgen voorlichting 
aan bewoners, bijvoorbeeld tijdens de bewonersavonden, maar ook in het wijkblad. 3) We 
behartigen de belangen van bewoners. Dit is vooral van belang in de regelmatige gesprekken die we 
voeren met gemeente Den Haag. 
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In november 2021 ging de 2e Collectieve Zonnepanelen actie van start. Er werd met zorg een goede 
installateur geselecteerd en via allerlei kanalen werd dit met de wijk gedeeld. In totaal hebben ruim 
120 bewoners zich hiervoor aangemeld en meer dan 40% heeft ook besloten om daadwerkelijk 
plaatsen. Een mooi resultaat! Deze plaatsingen vinden momenteel overal in de wijk plaats. Het 
proces om een omgevingsvergunning te verkrijgen is ook grondig aangepakt en we hebben nu een 
goed werkend model met de Welstandscommissie afgesproken. Dit proces wordt nu met andere 
wijken gedeeld. 
 
Bewoners helpen 
Via de website (www.duursaambenoordenhout.nl) kwamen er in 2021 wekelijks verzoeken binnen 
voor ondersteuning en advies bij verduurzaming van woningen in onze wijk. 15 wijkbewoners zijn 
ondertussen professioneel getraind als energiecoach om huiseigenaren in onze wijk verder te 
helpen. Meer dan 200 woningen in onze wijk zijn op deze wijze ondersteund. Er is een schat aan 
ervaring en inzichten opgedaan. Ook zijn er in 2021 een aantal VVE trajecten van start gegaan, 
waarbij de begeleiding van de VVE wordt verzorgd door Energiecoaches. 
In November 2021 ging de 2e collectieve zonnepanelen actie van start.  
 
Kennis opbouwen en bewoners informeren 
In Oktober 2021 is er een wijk brede bijeenkomst gehouden om wijkgenoten te informeren over de 
voortgang, en een campagneweek om met bewoners te delen wat we doen. Nadat de Covid-19 
pandemie achter de rug is willen we in 2022 graag weer in gesprek met bewoners. 
 
Belangen behartigen 
Ook de gemeente zit niet stil, en daar willen we slim op inspelen. Voor de hele stad ontwikkelt de 
gemeente een visie voor op de warmtetransitie. In 2022 gaat de Transitie Visie Warmte (TVW) voor 
de stad voor goedkeuring naar de Raad). Om in te kunnen spelen op deze ontwikkeling en om de 
belangen van bewoners te kunnen behartigen hebben we begin 2020 een professioneel 
onderzoeksbureau de mogelijkheden laten onderzoeken om in onze wijk over te stappen op 
duurzame warmtebronnen. In 2020 en 2021 hebben we de resultaten van deze studie gedeeld 
middels artikelen in het wijkblad en tijdens wijkbijeenkomsten. In reactie op de mogelijkheden 
hebben bewoners aangegeven wat zij belangrijk vinden. Dit is ook bevestigd in een wijk brede 
enquête. Het geheel is verwerkt in de Wijk Warmte Visie (WWV) voor Benoordenhout 
(Benoordenhout-WWV-DEF-website-versie.pdf (duursaambenoordenhout.nl)).  
Deze WWV is in 2021 aangeboden aan de gemeente. In 2022 gaan we nader in gesprek met de 
gemeente om te verkennen wat het handelingsperspectief is voor onze wijk, om op termijn onze 
warmtevoorziening te verduurzamen, en welke mate van isolatie van onze huizen daarbij aansluit. 
Kortom: er wordt veel werk verzet op het duurzaamheidsdossier en daar werken ontzettend veel 
wijkgenoten aan mee (onder leiding van Stichting DuurSaam Benoordenhout). De wijkvereniging zal 
zich op dit dossier blijven inzetten omdat dit één van de belangrijkste dossiers van de komende 
jaren wordt. 
 
Groen 
De werkgroep Groen signaleert ontwikkelingen en activiteiten die voor het behoud van het groene 
karakter van onze wijk aandacht vragen en voert hierover periodiek overleg met de gemeente.  
Ook in 2021 is het overleg tussen de stichting Oostduin en de commissie gecontinueerd. Dat heeft al 
geleid tot wijzigingen in de plannen, (zoals het laten vervallen van een voorgenomen 
verbindingsbrug tussen de zg. Gravinnetuin en de door de stichting beoogde pluktuin op de 
zonneweide).  En wordt het overleg met de stichting ook in 2022 voortgezet. 
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Het beheerplan dat in 2020 voor Arendsdorp-Oostduin in samenwerking met de gemeente is 
opgesteld, is gedeeltelijk uitgevoerd en zal ook het komende jaar met verantwoordelijke 
functionaris verder worden gerealiseerd. 
  
De bezoekersdruk op de voormalige buitenplaatsen in onze wijk neemt gestaag toe. Dit kan ten 
koste gaan van natuurwaarden. De commissie overlegt met de gemeente over verantwoorde 
zonering betreffende het recreatieve gebruik. Zij pleit onder meer voor het aanbrengen van borden 
met “honden aan de lijn” daar waar dat volgens het bestaande beleid ook moet maar de bezoekers 
daar onvoldoende weet van hebben. 
  
Het vlinder- en bijenveld langs de Else Mauslaan is gerealiseerd. Of het ook het gewenste effect op 
het insectenbestand heeft is mede afhankelijk van het jaarlijks maaibeheer. Ook hier houdt de 
commissie vinger aan de pols. 
  
Onze aandacht gaat naar veel achterstallig werk van de gemeente. Waaronder het aanvullen van 
straatbomen. Wat het laatste betreft is sprake van grote en zorgwekkende achterstand. 
2 x jaarlijks overleg met de groenbeheerder van het stadsdeel Haagse Hout, waarin alle actuele 
groene zaken worden besproken en de voortgang van afgesproken maatregelen wordt gevolgd.  

Het verdwijnen van bomen en ander groen in particuliere tuinen vervult de commissie met zorg. 
Naar haar mening worden de groene aspecten door de gemeente onvoldoende meegewogen in 
haar kapvergunningen beleid. Overwogen wordt hierover de gemeenteraad te benaderen. 
  
De kroosproblematiek blijft de aandacht van de commissie houden. 
 

2.1.4. Overige zaken 
 
Geluid  
De wijkvereniging nam in 2021 deel aan overleg met de gemeente over de komende nota 
evenementenbeleid die vertraagd is. De wijkvereniging stelde, dat er een eerlijke verdeling van 
evenementen over de stad moet zijn, dat er toetsbare grenzen aan overlast worden gesteld 
waaraan de organisatoren van evenementen zich moeten houden, dat tijdens de evenementen 
wordt gecontroleerd of men zich hieraan houdt, dat bij overtreding actie wordt ondernomen en last 
but not least, dat organisatoren die onvoldoende meewerken het jaar erna geen evenement in Den 
Haag mogen organiseren. Eind 2021 heeft de wijkvereniging al deze punten herhaald in een brief 
aan de desbetreffende wethouder. 
 

2.2 Doelgroepen 

Jongeren & evenementen 
Helaas heeft Covid het afgelopen jaar weer veel impact gehad op alle reguliere activiteiten voor de 
jongeren. De Koningsdagcommissie was nagenoeg klaar met de voorbereidingen voor een mooie en 
gezellige Koningsdag toen we moesten besluiten de activiteiten voor die dag te staken.  
Hetzelfde besluit was noodzakelijk voor de Zeepkistenrace. De traditionele Sinterklaasintocht kon 
worden gehouden als voorgaande jaren. Er zijn contacten gelegd met de (basis)scholen in de wijk 
om zo veel mogelijk krachten te bundelen. Er wordt gestart met een schooltuin pilot bij Obs 
Benoordenhout. 
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Ouderen 
De ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB) is een subcommissie van de Wijkvereniging. De CCB 
organiseert sociale, sociaal-culturele, recreatieve en voorlichtende activiteiten voor 55+-ers in onze 
wijk. Het gaat daarbij niet alleen om die activiteiten zelf, maar juist ook om onze oudere 
wijkgenoten een extra mogelijkheid te bieden om bestaande sociale contacten in de wijk te 
onderhouden en nieuwe sociale contacten te leggen. 
Ook in 2021 heeft de coronapandemie de mogelijkheden van de CCB beperkt. We hebben gelukkig 
vrijwel elke maand een Zoomlezing kunnen houden. Eénmaal liet de pandemie het toe een fysieke 
lezing te houden, nu bij de ANWB omdat het Benoordenhuis gesloten is. De lezingen gingen over 
kunst, gezondheid, geschiedenis en mondiale ontwikkelingen. Door de pandemie was het niet 
haalbaar om onze maandelijkse diners te organiseren; hopelijk lukt dat in 2022 wel weer. Uiterst 
plezierig was het dat we ondanks de pandemie in september weer met onze excursies konden 
starten. Ook die vonden éénmaal per maand plaats: per bus vanuit twee opstapplaatsen in onze wijk 
naar musea in Amstelveen, Haarlem en Leiden en naar Dierentuin Blijdorp.  
Alle bewoners van 55 jaar en ouder uit het Benoordenhout kunnen lid worden van de CCB. Mensen 
die niet in onze wijk wonen, kunnen donateur worden. Om lid of donateur te kunnen worden, moet 
men ook lid of donateur van de Wijkvereniging zijn of worden. Leden en donateurs van de CCB 
betaalden - naast de contributie voor de Wijkvereniging - als jaarcontributie voor de CCB nog steeds 
slechts € 9,50. Eind 2020 telde de CCB 505 leden en donateurs (begin 2020 519). 
Lezingen waren gratis voor leden en donateurs van de CCB; anderen betaalden € 5,00 per lezing. De 
diners en excursies waren net als altijd alleen voor leden en donateurs van de CCB toegankelijk 
(tegen betaling van de kostprijs). 
De bestuurscommissie van de CCB bestond in 2021 uit: Jan van Kreveld (voorzitter, secretaris, 
lezingen), Jos Bierlaagh (diners), Gerrit van Straalen (penningmeester), Gonne Palm (excursies) en 
als lid vanuit het bestuur van de Wijkvereniging eerst Chance Pennington de Jong in november 
opgevolgd door Willem Beaumont. De ledenadministratie van de CCB is in die van de Wijkvereniging 
geïntegreerd en wordt dus door Mirjam Kroemer gedaan. 
 
Expats 
De expatcommissie heeft als missie het behartigen van belangen van de uit het buitenland komende 
en in het Benoordenhout wonende personen met of zonder hun families, de zogenaamde expats. 
Deze belangenbehartiging bestaat uit het versterken van de banden tussen expats en de 
Nederlandse buurtbewoners. De commissie doet dit door het organiseren van activiteiten en 
excursies voor expats en buurtbewoners en het schrijven van Engelstalige artikelen in het wijkblad 
o.a. interviews met allerlei soorten expats. De activiteiten worden in het Engels aangekondigd in het 
wijkblad, op de website en via Facebook. 
 
Door het aanhouden van de coronapandemie en de maatregelen die daar van overheidswege op 
volgden, was het vervolgens ook in 2021 niet geheel mogelijk om meer activiteiten te organiseren. 
Wel hebben wij in Oktober 2021 een Architectural Walk onder leiding van de ervaren gids Marcel 
Teunissen gehouden die de geschiedenis van de verschillende art deco gebouwen en mooie luxe 
woonhotels van het Benoordenhout verder kon toelichten. Dit was een zeer interessante wandeling 
en er was veel interesse voor om dit nogmaals te organiseren wat hopelijk ook in 2022 kan worden 
gedaan. 
 
Het wijkbestuur zelf onder leiding van Evangelia organiseert nu op de laatste zaterdag van de maand 
een wandeling door Park Clingendael voor expats en nederlandse bewoners van het 
Benoordenhout, dit is ook een hele goede en informele manier om met elkaar kennis te maken. 
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Een bezoek aan het Oranjehotel staat nog steeds op de Agenda (dit was toen uitgesteld in Mei 2020) 
en zal hopelijk ook in 2022 kunnen plaatsvinden, wij zijn hiermee bezig.  
 
In 2021 restte de commissie niets anders dan te brainstormen over toekomstige activiteiten en 
heeft ze gewerkt aan het actualiseren van “The guide to Benoordenhout:” die begin 2021 digitaal is 
verschenen (www.wvbn.nl). 
 
De expatcommissie bestond in 2021 uit drie commissieleden te weten Marja van Loopik, Ellen 
Victoria en Rachel Hamer. Vanuit het wijkbestuur neemt Willeke Richel deel, maar vanaf November 
2021 heef Evangelia het overgenomen van Willeke, zij is Griekse maar haar partner is een 
Nederlander. De Engelstalige artikelen in het wijkblad zijn verzorgd door Georgia Regnault. 
 
 

2.3 Cultuur  
 
Cultuurcommissie: Atelierroute  
Cultuur en evenementen 
Om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen ondersteunt de wijkvereniging waar mogelijk tal van 
culturele activiteiten in Benoordenhout. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Atelierroute 
(Kunstroute). In verband met de Coronapandemie kon de Kunstroute 2021 helaas niet doorgaan. 
 
De Wisselexpositie “Kunst in De Bakery” 
Medio 2021 is gestart met het organiseren van een wisselexpositie in De Bakery. Kunstenaars die 
wonen in Benoordenhout kunnen zich hiervoor aanmelden. De organisatie van de exposities ligt in 
handen van de Kunstcommissie. 
 
De Kunstcommissie is in 2021 uitgebreid met een aantal leden: Truus Dekkers, Peter Bettenhaussen 
en Hanne de Charro. 
 
Toekomstplannen 
Eind 2021 is de commissie begonnen met het vereenvoudigen van het proces rondom de organisatie 
van de Kunstroute. Vooral de distributie van de folders is vereenvoudigd. De folder zal in de 
toekomst een uitneembaar deel worden van het wijkblad. 
 
 

  

http://www.wvbn.nl/
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2.4 Communicatie 
  
Website wvbn.nl 
De vernieuwde website kon zich in 2021 verheugen in een stabiel aantal lezers en gebruikers. We 
zeggen nadrukkelijk ‘gebruikers’ omdat ook steeds meer wijkbewoners de site weten te vinden 
wanneer zij een activiteit of een nieuwsfeit onder de aandacht willen brengen van het 
Benoordenhout. Dat het daarbij om niet-commerciële aanbieders én activiteiten moet gaan, is 
intussen algemeen geaccepteerd. 
 
Met de Nieuwspagina en de Agenda volgt de website de actualiteit in de wijk op de voet. De 
Wijkwijzer met een praktische opsomming van allerlei diensten en instellingen in de wijk wordt 
zorgvuldig up to date gehouden. Wie meer wil weten over de Wijkvereniging, haar doelstellingen, 
haar bestuurs- en commissieleden kan ook terecht op de website. Dat geldt tevens voor informatie 
over het Wijkblad en over de ContactClub Benoordenhout (CCB). 
 
Doordat alle berichten op de website worden opgeslagen is ook het Archief - aan de rechterzijde van 
de pagina – inmiddels fors uitgebreid. 
 
Het onderhoud en de vormgeving van de website wordt uitgevoerd door Frank van der Leer. Het 
merendeel van de foto’s die de site zo karakteristiek maken is ook van hem afkomstig. De redactie 
van de site is in handen van Marion Toorenvliet. 
 
Tot slot nog even de cijfers:  
Het gemiddelde aantal bezoeken per maand bedroeg in 2021: 5278 door meer dan 2000 unieke 
bezoekers per maand. Na de lancering zien we dus een stabilisering van het aantal bewoners die de 
site bezoeken. Belangrijkste pagina, naast de homepage is “De schat van Sinterklaas” deze is 4600 
keer bezocht. 
 
Facebook-pagina van de wijkvereniging 
Het tweede communicatiemiddel is de open Facebookpagina van de wijkvereniging. Hier worden 
berichten van de site herhaald, maar ook wordt andere voor de wijk belangrijke berichtgeving 
geplaatst. In 2021 is deze pagina ongeveer 3808 keer bezocht en dat ongeveer 25% meer dan in 
2020, het bereik van berichten en posts is wel wat gedaald ten opzichte van 2020. 
 
Twitter  
Het Twitteraccount van de wijkvereniging had 782 volgers en gemiddeld zijn er 113 bezoekers per 
dag. Van alle communicatiemiddelen wordt hiervan het minst gebruik gemaakt. 
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Wijkblad 
Ons wijkblad zorgt voor verbinding en voor identiteit. Daarnaast is het ook een belangrijke 
inkomstenbron voor de vereniging. Daarom is er ons veel aan gelegen om de kwaliteit ervan hoog te 
houden, zodat het voor adverteerders aantrekkelijk is te adverteren.  
Het streven is steeds om de verschillende doelgroepen in de wijk te bereiken en aan te spreken. Zo 
bevat elke editie ook enkele Engelstalige pagina’s ten behoeve van de internationals in onze wijk.  
Ook in 2021 bood het wijkblad in tekst en beeld informatie over ontwikkelingen en activiteiten in de 
wijk, cultuur, historie, groen en natuur, duurzaamheid, bijzondere wijkgenoten, vrijwilligerswerk en 
sport. Net als in het voorgaande jaar bleek in 2021 de verbindende functie van het wijkblad 
belangrijker dan ooit, omdat men ook dit jaar door de maatregelen in het kader van Covid-19 meer 
aan huis en de wijk gebonden was en veel activiteiten geen doorgang konden vinden. Sinds oktober 
2021 bevat het wijkblad twee jeugdpagina’s, speciaal gericht op kinderen van 6-12 jaar. We willen 
hen hiermee sterker verbinden met de wijk en haar bewoners. De pagina’s bevatten interviews en 
een interactief gedeelte.  
Het Wijkblad Benoordenhout verscheen zes keer, in een oplage van 9.300 exemplaren. In elk 
nummer van het wijkblad adverteerden circa 57 bedrijven. De redactie bestond in 2021 uit Anne-
Helene Borgts (hoofdredacteur), Georgia Regnault, Barbara Verloop en Willemien de Vlieger-Moll. 
Mirjam Kroemer was verantwoordelijk voor de advertenties. 
 
 
De communicatiecommissie bestaat uit: 
Hoofdredacteur van het wijkblad; Anne-Helene Borgts –Kooijmans 
Webmaster; Frank van der Leer 
Webredacteur; Marion Toorenvliet 
En vanuit het bestuur; Chance, André en Marleen 
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3. Onze vereniging 

3.1 Leden 
  
De Wijkvereniging streeft actief naar meer nieuwe leden uit de wijk, mede ter verbreding van het 
draagvlak. Opzeggingen vinden plaats om reden van ouderdom en/of overlijden en verhuizing. Eind 
2021 waren er 1876 leden (eind 2021: 1832, 2019: 1852), waarvan 505 tevens lid van CCB. In het 
afgelopen jaar zijn er twee algemene ledenvergadering georganiseerd (19 april en 18 november) 
beide via MS Teams. 

3.2 Bestuur 
 
In 2021 hebben zich enkele bestuurswisselingen en uitbreiding voltrokken. Het bestuur bestaat nu 
uit Chance Pennington de Jongh (voorzitter), Marleen Schrama (secretaris), John Boss 
(penningmeester), Willeke Richel (tot dec 2021), Virginia van Gessel – Oliveira (tot mei 2021).  
Tijdens de ALV van april 2022 zal Eva Broekhuis worden voorgedragen, voor die tijd helpt ze met de 
organisatie van de Koningsdag 2022 en bereidt zich voor om de portefeuille van André van den 
Heuvel over te nemen op het moment dat hij het stokje van de Voorzitter overneemt.  
Chance Pennington de Jongh zal afscheid nemen tijdens deze ALV van april 2022.  
 
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen, allen lid van de vereniging: 
 

Naam Functie/portefeuille Datum 
benoeming  

Einde termijn Nummer 
termijn 

Chance Pennington 
de Jongh 

Voorzitter 
Communicatie, a.i. 
voorwelzijn 

24-05-‘18 ALV april ‘22 2 

Marleen Schrama Secretaris, communicatie 19-04-‘21 ALV april ‘24 1 

Willeke Richel Internationals 
Atelierroutecommissie 

09-04-‘19 ALV april ‘22 1 

André van de Heuvel Jeugd, Sport, Vrijwilligers, 
communicatie en 
evenementen (a.i.) 

19-11-‘20 ALV november ‘23 1 

John Boss Penningmeester 19-09-‘19 ALV november ‘23 1 

Erik Tetteroo Leefomgeving  18-11-‘21 ALV november ‘24 1 

Hanne Vriens-de 
Charro 

Atelierroute/Cultuur 18-11-‘21 ALV november ‘24 1 

Willem Beaumont Ouderen 18-11-‘21 ALV november ‘24 1 

Evangelia Avloniti Internationals 18-11-‘21 ALV november ‘24 1 

Aspirant 
bestuursleden ter 
voorlegging aan de 
ALV van 21 april 2022 

Functie/portefeuille Datum 
benoeming  

Einde termijn Nummer 
termijn 

Eva Slootweg-
Broekhuis 

Jeugd, Sport en 
Vrijwilligers 

21-4-‘22 ALV november ‘24  

Deidre Schuitemaker Communicatie 21-4-‘22 ALV november ‘24  
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3.3 Werkwijze 
 
De nadruk van de activiteiten van de wijkvereniging in 2021 lag bij activiteiten die online mogelijk 
waren. Het bestuur en de verschillende commissies hebben hun taken volledig kunnen uitoefenen 
door middel van online vergadermogelijkheden als Zoom en Teams. In april en november is de ALV 
online gehouden. Tijdens deze vergadering is het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2022 
goedgekeurd en heeft besluitvorming plaatsgevonden over nieuwe bestuursleden en de afhandeling 
van het opgezegde Benoordenhuis.  
 
In het kader van de naleving van nieuwe wetgeving rondom bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van het bestuur (WBTR) is een document opgesteld waar deze naleving 
geborgd wordt. Deze borging zal vervolgens opgenomen worden in de nieuw op te stellen statuten.  

3.4 Wijkcentrum en Bibliotheek 
Na een jarenlange discussie over het Benoordenhuis binnen heeft het bestuur de besluitvorming 
hierover in de ALV van november 2020 bewerkstelligd. Op basis van de volgende argumenten is de 
huur van Bisschopstraat 5 opgezegd met ingang van 1 januari 2022: 

• Exploitatie leidt tot steeds grotere verliezen voor de wijkvereniging; 

• Het ter beschikking stellen en exploiteren van een wijkcentrum is niet de taak is van de 
wijkvereniging, maar van de welzijnsorganisatie WijkZ die alle wijkcentra in het Haagse Hout 
beheert en exploiteert.  

• Ten behoeve van het organiseren van activiteiten in de wijk zijn er voldoende alternatieve 
ruimtes in de wijk beschikbaar.  

 
Activiteiten in 2021 in verband met een wijkcentrum: 

1. BNoord en opruimen inventaris.  
2. Bibliotheek annex sociaal cultureel centrum in de wijk. Benadrukken van de taak van WijkZ 

en stadsdeel voor een wijkcentrum in de wijk. 
Ad 1. De wijkvereniging had een opzegtermijn van 12 maanden en om de kosten zo laag mogelijk te 
houden zijn alle activiteiten stopgezet. Een actieve wijkgenoot, Bart Weijman, zag mogelijkheden 
om het wijkcentrum nieuw leven in te blazen en is met de wijkvereniging overeengekomen dat hij 
het gebouw, voor zijn initiatief BNoord, zou mogen gebruiken. Hij is met veel enthousiasme aan de 
slag gegaan met de bedoeling om na 1 januari 2022 de huur over te nemen. Hij was daarover in 
gesprek met het stadsdeel Haagse Hout. Op 22 juni is Bart Weijman plotseling overleden en dat is 
voor de hele wijk een schok geweest. Niemand zag het aankomen en niet onvermeld mag blijven 
hoe de buren direct de familie bijgestaan hebben in die moeilijke momenten. 
Als gevolg daarvan moest de wijkvereniging het gebouw leeg opleveren en dat hield in dat de 
inventaris opgeruimd diende te worden. Een inventaris die bestond uit 20 jaar 
wijkverenigingsactiviteiten. Niet onvermeld mag blijven hoe de penningmeester deze activiteit 
uitgevoerd heeft. Hij heeft een lijst gemaakt waarop alle items met foto en beschreven zijn met 
daaraan toegevoegd een (lage) verkoopprijs. Vervolgens zijn alle items op de site van de 
wijkvereniging aangeboden. Het merendeel is verkocht en sommige zijn geschonken. Een klein 
gedeelte van de inventaris (spullen tbv Koningsdag en Zeepkistenrace) zijn opgeslagen. 
Ad 2. De wijkvereniging heeft veel energie erin gestopt om WijkZ en het Stadsdeel Haagse Hout te 
wijzen op hun verantwoordelijkheid een wijkcentrum ook voor het Benoordenhout te 
bewerkstelligen. Op de vraag aan het Stadsdeel waarom er geen wijkcentrum in het Benoordenhout 
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is, was het antwoord dat dat gebaseerd is op besluitvorming van 30 tot 40 jaar geleden en dat daar 
heden niets meer van terug te vinden is. Ook op basis van criteria geldend in 2021 krijgt de 
wijkvereniging geen antwoord op die vraag.  
Het Benoordenhout had 10 jaar geleden een goed geëquipeerde bibliotheek echter deze is 
wegbezuinigd. In 2021 heeft wethouder Van Asten in de media geuit dat het een goede zaak zou zijn 
als er weer een bibliotheek in de wijk terug zou komen. Als gevolg daarvan is een commissie 
bestaande uit WijkZ en de wijkvereniging begonnen met activiteiten die moeten leiden tot een 
bibliotheek annex sociaal cultureel centrum in de wijk. Activiteiten als: wat is de wettelijke basis 
voor een bibliotheek in de wijk en het bewerken van stakeholders zoals de hiervoor genoemde 
wethouder.  
De wijkvereniging heeft ook veel energie gestopt in het lobbyen bij de lokale politieke partijen en we 
kunnen met trots melden dat deze activiteiten ertoe geleid hebben dat in bijna alle 
verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 opgenomen is dat er 
weer een bibliotheek in het Benoordenhout komt. Het zal van het coalitieakkoord afhangen of deze 
er komt.  

3.5 Financiën 
 
De wijkvereniging heeft (naar dotatie bestemmingsreserves) in 2021 een positief resultaat behaald. 
Hiervoor wordt verwezen naar de cijferopstellingen in dit jaarverslag en de toelichting aldaar. Naast 
dit jaarverslag is de balans en de staat van baten en lasten bedoeld in art. 18 van de statuten 
opgenomen. 
  
Deze rekening en verantwoording van het bestuur is ter controle in handen gesteld van de door de 
Algemene Ledenvergadering ingestelde Kascommissie 2021. De Kascommissie brengt zelfstandig 
een verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen. De rekening en 
verantwoording 2021 wordt op 21 april 2021 in de algemene ledenvergadering behandeld, tegelijk 
met het verslag van de kascommissie 2021. 
  
De kascommissie wordt ieder jaar opnieuw benoemd en bestaat uit 3 personen. De Kascommissie 
2020 bestaat uit: 

1. m.i.v. cie boekjaar 2018 – dhr. K. Zachariasse. 
2. m.i.v. cie boekjaar 2019 – dhr. F. Huitema 
3. m.i.v. cie boekjaar 2020 – dhr. S. van der Sterren  

  
Overeenkomstig de ANBI-regeling ontvangen de bestuurders geen bezoldiging bedoeld in die 
regeling. 
 
Het bestuur: 

Chance Pennington de Jongh 
John Boss 
Marleen Schrama     
André van den Heuvel 
Erik Tetteroo 
Hanne Vriens  
Willem Beaumont 
Evangelia Avloniti 
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4. Jaarrekening 
 
Overeenkomstig de ANBI-regeling ontvangen de bestuurders geen bezoldiging bedoeld in 
die regeling.  
 

Balans per 31 december 2021           

  Balans per 31-12-2021   Balans per 31-12-2020 

  Activa Passiva   Activa Passiva 

            

Vaste activa 1     1   

Vorderingen 8.481     3.973   

Kas/Bank 248.413     223.131   

Eigen vermogen - Algemene reserves   95.720     95.726 

Eigen vermogen - Bestemmings reserves   116.075     114.037 

Resultaat boekjaar   27.500     1.965 

Crediteuren en overige schulden   17.600     15.377 

  256.895 256.895   227.105 227.105 

 
 

Staat van baten en lasten 2021             

   Realisatie Realisatie Begroting    ∆ Realisatie - 

    2021 2020 2021   
Begroting 

2021 

Baten             

Contributies    27.120 28.531 29.000   -1.880 

Subsidies   26.372 29.256 30.900   -4.528 

Wijkblad   75.270 71.626 80.000   -4.730 

Benoordenhuis   3.430 13.372 0   3.430 

Inkomsten activiteiten   10.251 95 8.500   1.751 

Rentebaten   8 3 0   8 

    142.450 142.883 148.400   -5.950 

Lasten             

Bestuur   3.600 3.600 3.500   100 

Secretariaat   19.875 17.643 25.000   -5.125 

Corona Acties   249 899 500   -251 

Administratie, bank en overige kosten   966 757 700   266 

Commissies   14.372 12.828 39.500   -25.128 

Wijkblad   65.277 66.031 68.000   -2.723 

Website   975 3.119 1.500   -525 

Benoordenhuis   9.569 37.107 9.700   -131 

Dotaties Bestemmingsreserves   67 -1.067 0   67 

    114.950 140.917 148.400   -33.450 

Totaal baten en lasten   27.500 1.966 0   27.500 

Resultaat zonder bijzonder items   15.131         
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Toelichting - Balans   

    

Vorderingen   

Debiteuren Wijkblad 5.025 

Debiteuren Wijkcentrum 0 

Vooruitbetaalde bedragen 1.982 

BTW - Kwartaal 4 1.394 

Overloop posten CCB 80 

  8.481 

    

Crediteuren & overige schulden   

Crediteuren 11.038 

Ontvangen subsidies derden 0 

Nog te betalen bedragen 3.842 

Betaalpassen Benoordenhuis (saldo) 2.618 

Vooruitontvangen contributies 112 

Vooruitontvangen subsidies 0 

Overige schulden -11 

  17.600 

    

Kas/Bank   

Kas 0 

ING betaalrekening 30.085 

ING spaarrekening 81.000 

ABN betaalrekening 0 

ABN spaarrekening 0 

RABO betaalrekening 38.812 

RABO spaarrekening 80.011 

ING betaalrekening CCB 18.505 

  248.413 

    

Eigen Vermogen   

Algemene reserve Wijkvereniging 1-1-2021 95.726 

Algemene reserve CCB 1-1-2020 19.104 

Bestemmings reserve Wijkver. 1-1-2020 94.933 

Bestemming Resultaat 2020 Wijkvereniging -6 

Bestemming Resultaat 2020 CCB 1.971 

Bestemmingsreserve Automatisering/AVG -9.870 

Bestemmingsreserve Toekomstig Huisvesting 15.000 

Mutatie Bestemmingsreserve Duurzaamheid -5.063 

Resultaat Wijkvereniging 2020 25.278 

Resultaat  CCB 2020 2,222 

  239.295 
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Toelichting Resultaat             

    Realisatie Realisatie Begroting    ∆ Realisatie - 

    2021 2020 2021   
Begroting 

2021 

Baten             

Ontvangen contributies Wijkvereniging   22.737 23.620 24.000   -1.263 

Ontvangen contributies CCB   4.383 4.912 5.000   -618 

Ontvangen subsidies  1) 26.372 29.256 30.900   -4.528 

Inkomsten advertenties wijkblad   75.270 71.626 80.000   -4.730 

Inkomsten zaalhuur Benoordenhuis   0 6.820 0   0 

Inkomsten buffet Benoordenhuis   3.430 6.552 0   3.430 

Inkomsten activiteiten   0 0 8.500   -8.500 

Ontvangen sponsoren derden   10.251 95 0   10.251 

Rentebaten   8 3 0   0 

    142.450 142.883 148.400   -5.950 

Lasten             

Kosten bestuur   3.600 3.600 3.500   100 

Kosten secr./administratie 2) 4.807 7.695 7.500   -2.693 

Kosten secretariaat 2) 14.000 9.601 14.000   0 

Kosten vrijwilligers   1.068 347 3.500   -2.432 

Bankkosten en onvoorzien   966 757 700   266 

Corona Aacties   249 899 500   -251 

Kosten commissie Cultuur 4) 156 550 4.000   -3.844 

Kosten commissie Expats 4) 125 205 1.000   -875 

Kosten commissie RO   20 345 4.000   -3.980 

Kosten commissie Duurzaamheid 4) 600 2.506 3.000   -2.400 

Kosten commissie Jongeren 4) 36 3.480 1.000   -964 

Kosten commissie Ouderen 4) 2.443 2.694 5.500   -3.057 

Kosten commissie Zeepkistenrace 4) 56 0 1.000   -944 

Kosten commissie Sint Nicolaas 4) 3.434 1.718 5.000   -1.566 

Kosten commissie Sint Nicolaas   120 0 0   120 

Kosten commissie Sint Nicolaas   3.351 0 0   3.351 

Kosten commissie Sint Nicolaas   302 0 0   302 

Kosten commissie Koningsdag 4) 3.730 1.331 15.000   -11.270 

Acquisitiekosten wijkblad 2) 16.319 16.025 16.500   -181 

Kosten drukwerk wijkblad   35.220 36.030 37.000   -1.780 

Kosten bezorging wijkblad   5.738 5.432 5.500   238 

Overige kosten wijkblad   8.000 8.544 9.000   -1.000 

Kosten website   975 3.119 1.500   -525 

Kosten huur Benoordenhuis   7.979 7.891 8.200   -221 

Kosten beheer Benoordenhuis 3) 1.591 26.308 1.500   91 

Kosten inkoop buffet Benoordenhuis   0 2.908 0   0 

    114.883 141.984 148.400   -33.517 

Totaal baten en lasten   27.567 899 0   27.567 
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Bestemmingsreserve Duurzaamheid   0 15.000 0   0 

Bestemmingsreserve Benoordenhuis   -9.870 -15.130 0   0 
Bestemmingsreserve 
Automatisering/AVG   -5.063 -937 0   0 
Bestemmingsreserve Toekomstig 
Huisvesting   15.000 0 0   0 

Resultaat    27.500 1.966 0   27.567 

Resultaat zonder bijzonder items   15.131         

 
 
 
 
 
 

Toelichting Contact Club 
Benoordenhout             

    Realisatie Realisatie Begroting    ∆ Realisatie - 

    2021 2020 2021   
Begroting 

2021 

Baten             

Baten CCB   4.937 4.665 5.025   -89 

    4.937 5.422 5.275,00   -89 

Lasten             

Kosten secr./administratie   151 0 200   -49 

Nieuwsbrieven   833 344 2.000   -1.167 

Diversen/onvoorzien   0 0 100   -100 

Kosten betalingsverkeer   281 265 450   -169 

Saldo evenementen   1.451 2.084 0   1.451 

    2.715 2.694 2.750,00   -35 

Overschot   2.222 2.729 2.525   -53 

 
 
 

  Balans per 31-12-2021   Balans per 31-12-2020 

  Activa Passiva   Activa Passiva 

            

Vaste activa 0     0   

Vorderingen   4.791     4.791   

Kas/Bank 18.505     16.284   

Eigen vermogen - Algemene reserves   0     0 

Eigen vermogen - Bestemmings reserves   21.075     19.104 

Resultaat boekjaar   2.222     1.971 

Crediteuren en overige schulden   0     0 

  23.297 23.297   19.105 19.105 
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Toelichting  
  
Titel 9 Boek 2 BW  
De rechtspersoon houdt niet een onderneming in stand. Op de rechtspersoon is niet van 
toepassing het jaarrekeningregime als bedoeld in art. 2:362 BW.  
  
ANBI  
De rechtspersoon heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bedoeld in 
de Wet op de Inkomstenbelasting. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de eisen om in 
aanmerking te komen resp. te blijven komen voor die status gewijzigd. De eisen zien met 
name op openheid van de ANBI naar derden toe en zijn thans te publiceren op de eigen 
website:   

• de naam van de instelling;  
• het RSIN/fiscaal nummer;  
• de contactgegevens;  
• de doelstelling;  
• het beleidsplan;  
• de bestuurssamenstelling;  
• de namen van de bestuurders;  
• het beloningsbeleid;  
• een verslag van de uitgeoefende activiteiten;  
• een financiële verantwoording, bestaande uit een balans en een staat van 
baten en lasten, op te stellen binnen zes maanden na einde boekjaar.  

  
Deze eisen worden nagekomen in dit jaarverslag, behoudens de doelstelling en het 
beleidsplan. De doelstelling is opgenomen in de statuten, waarvan art. 2 lid 1 luidt als volgt:  

“De vereniging heeft ten doel het behartigen en bevorderen van de belangen en de 
sociale samenhang van haar leden en de overige bewoners van de wijk en aldaar 
werkende (rechts)personen, op en / of met invloed op het grondgebied van de 
wijk Benoordenhout binnen de gemeente ‘s-Gravenhage zoals hierna is aangegeven 
in artikel 3, lid 1 en/of de daarmee gelijkgestelde werkgebieden zoals hierna is 
omschreven in artikel 3 lid 2, in het bijzonder op het vlak van de leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk, de onderlinge verbondenheid van de bewoners en aldaar 
werkenden, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord."  

  
Het beleidsplan is het jaarplan inclusief begroting, die voor aanvang van het kalenderjaar in 
de najaars- ALV is besproken en vastgesteld. Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht 
om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. De 
statuten, het jaarplan, dit jaarverslag en het standardformulier zijn resp. worden 
gepubliceerd op de website www.wvbn.nl.  
 
CCB  
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CCB is geen aparte rechtspersoon. In dit financieel jaarverslag zijn de cijfers van CCB 
over 2021 geconsolideerd verantwoord. Op de laatste bladzijde van de cijferopstellingen 
hiervoor zijn de cijfers van CCB enkelvoudig weergegeven.  
  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschaffingswaarde verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de economische levensduur. Voor alle 
materiële vaste activa wordt een restwaarde aangehouden. De verliesbepaling hierna is van 
toepassing, indien de boekwaarde te zeer afwijkt van de waarde in het economische 
verkeer.  
  
Overige activa en passiva  
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig 
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.  
  
Grondslagen van resultaatbepaling  
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 
van waardering. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd 
respectievelijk de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn.  
 
Subsidies  
De wijkvereniging ontvangt van de Gemeente 's-Gravenhage jaarlijks een basissubsidie en 
aanvullende subsidies. De wijkvereniging ontvangt een subsidie als tegemoetkoming voor 
de vaste kosten. Deze wordt gebruikt ter bestrijding van de kosten van de administratie en 
onkosten van functionarissen. De wijkvereniging ontvangt een subsidie voor administratieve 
ondersteuning. Deze wordt gebruikt als tegemoetkoming in de kosten van m.n. 
Mirjam Kroemer, die de wijkvereniging ondersteunt.  
  
Ook overige subsidies, zoals koningsdag en sinterklaas, aan de wijkvereniging worden 
besteed overeenkomstig hun bestemming en zijn verantwoord in dit verslag.  
 

Aantal werkzame personen  
Het aantal werkzame personen in het boekjaar bedraagt 0 FTE.  
  
Overige gegevens  
Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring  
De rechtspersoon is vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door 
een accountant. In het licht daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt, 
zodat hierom een accountantsverklaring ontbreekt.  
  
Statutaire regeling bestemming resultaat  
De vereniging mag ex art. 2:26 BW geen winst onder haar leden verdelen/uitkeren.   
• Het bestuur stelt voor het positieve resultaat van de CCB over 2021 van EUR 2.222 toe 

te voegen aan de reserves van de CCB  
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• Het bestuur stelt voor het positieve resultaat wat betreft de contributie van 
de Wijkvereniging over 2021 van EUR 25.278 toe te voegen aan de algemene reserves 
van de Wijkvereniging.  

  
De rechtspersoon heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) bedoeld in 
de Wet op de Inkomstenbelasting. De hieraan verbonden eisen voor wat betreft 
bestemming van een positief resultaat worden in acht genomen.  
 


